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» )h(ویژه شهادت حضرت زهرا «

)h( وقف در ســـيره عمـــلی حضرت فــاطمه

و  هستند  اسالم  در  زن  واقفان  اولين  جمله  از   )h(فاطمه حضرت 
ترويج فرهنگ وقف سيره عملی آن حضرت است. از جمله مهمترين 
و مشهورترين موقوفات حضرت فاطمه)h( وقف باغ های هفت گانه 
معروف  سبعه  حيطان  و   )h(زهرا حضرت  موقوفات  به  كه  است 
آنها   )d(بود كه رسول خدا اموالی  باغ های هفت گانه ،  اين  است. 
را بدون جنگ و درگيری مالك شدند و بعداً پيامبر خدا)d( آنها 
را در زمان حيات خويش به دخترش به صورت هبه)بخشش( واگذار 
كرد. اطراف اين باغ ها ديوار كشيده شده بود، به همين دليل به آنها 

حيطان)ديوار( گفته می شود، كه در شرق مدينه قرار دارد.
العواف، الصافيه، الدالل، برقه، الميثب، حسنی، مشربه ام ابراهيم اسامی 
و  قمی  عباس  شيخ  سفينه البحار  كتاب های  در  كه  است  باغ ها  اين 
بحاراالنوار جزئيات اين موقوفات آمده است و حتی مطرح شده است 

كه اين باغ ها 24 هزار تا 70 هزار درهم درآمد ساالنه داشته است.
بوده كه  زمين هايی   )h(فاطمه موقوفات حضرت  از  ديگری  بخش 
خود  و  است  شده  آباد   )j(علی حضرت  و  بزرگوار  آن  توسط 
حضرت زهرا)h( و حضرت علی)j( بعد از اينكه اين زمين ها را 
آباد كردند و چاه و چشمه در آنها به وجود آوردند، آنها را وقف 

كردند.

و چندان آتش در زير ديگ روشن كرد كه لباس هايش سياه و دودآلود 
شد و از اين كارها رنج و سختی زيادی به او رسيد.«

 )علل الشرايع، ج 2، ص 366(
)g(فاطمه -عليها السالم- مطيع دائم علی

حضرت اميرالمؤمنين علی)j( می فرمايند: »سوگند به خدا كه فاطمه 
من  از  كاری  هيچ  در  و  نكرد  خشمگين  مرا  هيچ گاه  السالم-  -عليها 
سرپيچی ننمود. و من هرگاه به فاطمه -عليها السالم- نگاه می كردم، غم 

و اندوه از من زدوده می شد.« 
)بحاراالنوار، ج 43، ص 134(

)h(شفاعت فاطمه
پيامبر اكرم -صلی اهلل عليه و آله- می فرمايند: »ای فاطمه، مژده باد! كه 
و  دوستان  برای  مقام  آن  در  كه  داری  شايسته  مقامی  خدا  پيشگاه  در 

شيعيانت شفاعت می كنی.«
 )بحاراالنوار، ج 76، ص 359(

کـــــالم کـــــوثر

ارزشمندترین مردم
و  باشد  مهربان تر  و  نرم تر  مردم  با  برخورد  در  كه  است  كسی  شما  بهترين 

ارزشمندترين مردم كسانی هستند كه با همسرانشان مهربان و بخشنده اند.
 )دالل االمامه و كنزالعمال ، ج  7، ص225(

عبادت های خالصانه
كسی كه عبادت های خالصانه خود را به سوی خدا فرستد، پروردگار 

بزرگ برترين مصلحت را به سويش فرو خواهد فرستاد. 
)بحاراالنوار ، ج 70، ص 249( 

سعادتمند حقيقی
امام  كه  است  كسی  حقيقی  و  كامل  معنای[  سعادتمند]به  همانا 

علی)j( را در دوران زندگی و پس از مرگش دوست داشته باشد.
)مجمع  الزوائد عالمه  هيثمی ، ج  9، ص  132(

عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه
خدا اطاعت و پيروی از ما اهل بيت را سبب برقراری نظم اجتماعی در 
امت اسالمی و امامت و رهبری ما را عامل وحدت و در امان ماندن از 

تفرقه ها قرار داده است.
 )بحار االنوار، ج 43، ص 158(

ما برگزیدگان خدایيم
ما اهل بيت رسول خدا   وسيله ارتباط خدا با مخلوقاتيم ما برگزيدگان 
خداييم و جايگاه پاكی ها. ما دليل های روشن خداييم و وارث پيامبران 

الهی.  
)شرح  نهج  البالغه  البن  ابی  الحديد، ج  16، ص  211(

اهل بهشت
تالوت كنندة سورة حديد و واقعه و الرحمن، در آسمان ها و زمين اهل 

بهشت خوانده می شوند. 
)كنزالعمال، ج  1، ص582(

)h(احادیث حضرت زهرا
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)h(خشم و خشنودی فاطمه
پيامبر اكرم)ص( می فرمايند: »بی شك خداوند با خشم فاطمه به خشم 

می آيد و با خشنودی او خشنود می شود.«
 )االمالی، شيخ مفيد، ص 94(

)h(تسبيحات حضرت زهرا
امام باقر)j( می فرمايند: »خداوند در حمد و ستايش به چيزی برتر از 

تسبيح فاطمه -عليها السالم- عبادت نشده است.« 
)كافی، ج 3، ص 343(

)h(نفرین الهی برای دشمنان فاطمه
هر  است  نفرين  مورد  است،  نفرين  »مورد  اكرم)ص( می فرمايند:  پيامبر 
كس پس از من به فاطمه، دخترم ستم كند و حقش را غصب نمايد و 

او را بكشد.« 
)همان، ج 73، ص 354(

)h(ایمان فاطمه
پيامبر اكرم -صلی اهلل عليه و آله- می فرمايند: »ای سلمان! به راستی كه 
خداوند قلب و اعضای فاطمه تا استخوان هايش را از ايمان و يقين آكنده 

ساخته است؛ به گونه ای كه در طاعت خدا جديت دارد.« 
)بحاراالنوار، ج 43، ص 46. مناقب، ج 3، ص 337(

انجام کارهای سخت خانه
حضرت اميرالمؤمنين)j( درباره حضرت فاطمه زهرا)h( می فرمايند: 
»حضرت فاطمه زهرا -عليها السالم- آن قدر با مشك، آب كشيد كه اثر آن 
در سينه اش آشكار شد و چندان با دست خود آسياب كرد كه دست هايش 
پينه زد و آن قدر خانه را جاروب كرد كه لباس هايش خاک آلود گرديد. 

)h( وقف در ســـيره عمـــلی حضرت فــاطمه

و  هستند  اسالم  در  زن  واقفان  اولين  جمله  از   )h(فاطمه حضرت 
ترويج فرهنگ وقف سيره عملی آن حضرت است. از جمله مهمترين 
و مشهورترين موقوفات حضرت فاطمه)h( وقف باغ های هفت گانه 
معروف  سبعه  حيطان  و   )h(زهرا حضرت  موقوفات  به  كه  است 
آنها   )d(بود كه رسول خدا اموالی  باغ های هفت گانه ،  اين  است. 
را بدون جنگ و درگيری مالك شدند و بعداً پيامبر خدا)d( آنها 
را در زمان حيات خويش به دخترش به صورت هبه)بخشش( واگذار 
كرد. اطراف اين باغ ها ديوار كشيده شده بود، به همين دليل به آنها 

حيطان)ديوار( گفته می شود، كه در شرق مدينه قرار دارد.
العواف، الصافيه، الدالل، برقه، الميثب، حسنی، مشربه ام ابراهيم اسامی 
و  قمی  عباس  شيخ  سفينه البحار  كتاب های  در  كه  است  باغ ها  اين 
بحاراالنوار جزئيات اين موقوفات آمده است و حتی مطرح شده است 

كه اين باغ ها 24 هزار تا 70 هزار درهم درآمد ساالنه داشته است.
بوده كه  زمين هايی   )h(فاطمه موقوفات حضرت  از  ديگری  بخش 
خود  و  است  شده  آباد   )j(علی حضرت  و  بزرگوار  آن  توسط 
حضرت زهرا)h( و حضرت علی)j( بعد از اينكه اين زمين ها را 
آباد كردند و چاه و چشمه در آنها به وجود آوردند، آنها را وقف 

كردند.



     

بيشترين سنی كه برای فاطمة زهرا )سالم اهلل عليها( طبق تواريخ 
مختلف گفته می شود، از هجده سال است تا بيست  و دو سال. 
از آن تكريمی كه اميرالمؤمنين )j( برای ايشان قائل است و 
از آن تكريمی كه در روايات و كلمات همة ائمه)عليهم الّسالم( 
دربارة فاطمة زهرا)سالم اهلل عليها( آمده، انسان می فهمد كه چه 
فاطمه ی  به  نسبت   )j(ائمه كلمات  در  شيفتگيی  و  عظمت 
خروشانی  شط   )j(ائمه از  يك  هر  می زند.  ج  مو   )h(زهرا
هستند كه فضای معرفت و استعدادهای بشری را سيراب و بارور 
كرده اند و همه ی اين جويبارها از اين چشمه سرازير می شوند؛ 
چشمه ی جوشان فاطمه ی زهرا )سالم اهلل عليها(. روايات صادقين 
)عليهم الّسالم(، عظمت حضرت رضا)j( و موسی بن جعفر 
حضرت  واالی  مقام   ،)j( بعدی  ائمه ی  و   )j(
آن  جويبارهای  همه  فداه(،  بقيه اهلل)ارواحنا 
آن  نشدنی،  تمام  كوثر  آن  كوثرند؛ 
فاطمه ی  بركات  جوشان؛  چشمه ی 

زهرا )h( اينهاست.

کـــــــوثر تمــــــام نشدنی اســــــت
حضرت آيت اهلل العظمی امام خامنه ای)مد ظله العالی(:

و نه مردان بيگانه آنها را.« علی بازگشت و اين پاسخ همسرش را بازگو 
 )j(فرمود: »چه كسی اين پاسخ را به تو داد؟« علی )كرد. رسول خدا)ص

عرض كرد: »فاطمه.« پيامبر)d( فرمود: »او پارة وجود من است!«
 )حليه االولياء و طبقات االصفياء، ج 2، ص40(

هيچ
داد:  پاسخ  فاطمه  داريم؟«  چه  منزل  در  فاطمه،  »ای  فرمود:  همسرش 
قباًل  نداريم.« فرمود: »چرا  به حقيقت تو! سه روز است كه هيچ  »قسم 
از  فرمود  نهی  مرا   )d(خدا رسول  »پدرم،  داد:  جواب  نگفته ای؟« 
اينكه چيزی را از شوهرم درخواست كنم كه قادر بر انجام آن نباشد.« 

)اعيان الّشيعة، ج 1، ص 322(
اّول همسایه

پسرش او را ديد كه مشغول نماز است و برای مردان و زنان دعا می كند. 
هر چه گوش كرد ديد مادر فقط برای ديگران دعا می كند، برای خود 

از خدا هيچ نخواست، كوچك ترين دعايی حتی!  جلو رفت.
- مادر، چرا كمی برای خودت دعا نمی كنی، همچنان كه برای ديگران 

دعا كردی؟
فاطمه )h( نگاهی به چشمان معصوم حسنش كرد.

- فرزندم! اّول همسايه، بعد خانه.
 )بحاراالنوار، ج 43، ص 85(

اولين
پدر فرمود: »دخترم، گريه نكن!« گفت: »پدرجان! به خاطر رفتاری كه 
بعد از شما با من می شود گريه نمی كنم، گريه ام از فراق شماست.« فرمود: 
»مژده باد تو را كه به زودی به من ملحق خواهی شد؛ چرا كه تو اولين 

كسی از اهل بيتم هستی كه به من می پيوندی.« لبخند به لب هايش آمد.
)بحاراالنوار، ج 43، ص 156(

اذان
گفت: »دلم تنگ است. آرزو دارم صدای اذان بالل، اذان گوی پدرم را 
بشنوم.« خبر به گوش بالل رسيد. عهد كرده بود بعد از پيامبر لب به اذان 
به پشت  بام  ناديده گيرد.  فاطمه)h( را  نتوانست آرزوی  اما  نگشايد؛ 
رفت و بار ديگر ندا داد: »اهلّل اكبر، اهلّل اكبر!« فاطمه)h( با شنيدن اذان 
بالل به ياد خاطرات دوران پدر افتاد و گريه سر داد. اذان بالل به »أشهد 
أّن محّمداً رسول اهلّل« رسيد. فاطمه )h( ديگر تاب نياورد. با ناله از هوش 

رفت و روی زمين افتاد. خبر به گوش بالل رسيد. 
- ای بالل، ساكت شو. چيزی نمانده است كه دختر رسول اهلّل)d( جان دهد.

بالل ساكت شد و اذان را همان طور نيمه رها كرد. وقتی فاطمه به هوش آمد 
از بالل خواست تا اذان را ادامه دهد، اما بالل قبول نكرد و گفت: »ای سرور 

زنان! می ترسم مشكلی برای شما پيش آيد.« و فاطمه ديگر هيچ نگفت.
 )بحاراالنوار، ج 43، ص 157، ح 7(

نـــــوٌر عــلَی نــــــور
)حضرت فاطمه)h( از زبان معصومين(

)h(آثار محبت به فاطمه
پيامبر اكرم -صلی اهلل عليه و آله- می فرمايند: »هر كس فاطمه، دخترم 

را دوست بدارد، در بهشت با من است، و هر كس با او دشمنی ورزد، 
در آتش ]دوزخ[ است.« 

)همان، ج 27، ص 116(

)h(اطاعت از فاطمه
امام باقر)j( می فرمايند: »اطاعت از فاطمه -عليها السالم- بر تمامی 
و  پيامبران  و  وحوش  و  پرندگان  و  آدميان  و  جن  از  خدا  آفريدگان 

فرشتگان واجب است.«
 )دالئل االمامه، ص 28(

)h(آثار نام فاطمه
امام كاظم)j( می فرمايند: »در خانه ای كه نام محمد يا احمد يا علی يا 
حسن يا حسين يا جعفر يا طالب يا عبداهلل و يا از ميان زنان، فاطمه باشد، 

فقر ]و تنگدستی[ وارد نمی شود.« 
)كافی، ج 6، ص 19(

)h(احترام به نام فاطمه
بود،  گذاشته  فاطمه  را  دخترش  نام  كه  شخصی  به   )j(صادق امام 
فرمود: »حاال كه نام او را فاطمه گذاشته ای، پس دشنامش مده، نفرينش 

مكن و كتكش مزن.« 
)كافی، ج 6، ص 48(

الگوی نمونه
امام زمان)j( در يكی از نامه هايشان می فرمايند: »در دختر پيامبر خدا 

-صلی اهلل عليه و آله- برای من الگوی نيكويی است.«
 )بحاراالنوار، ج 53، ص 180(

)h( ام ابیـــــــــها
» )h(ویژه شهادت حضرت زهرا «
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فداها أبوها
پيامبر)d( و علی)j( به جنگ تبوک رفته بودند. می دانست اولين 

خانه ای كه پدر بعد از بازگشت، پا می گذارد خانة اوست.
خود و فرزندانش را با گوشواره و گردنبند نقره زينت نمود. روسری اش 
را با زعفران رنگين ساخت. پرده ای هم برای اتاق تهيّه ديد و از پنجره 

آويزان كرد.
جنگ تمام شد. پدر مثل هميشه آمد تا فاطمه اش را ببيند و برود؛ اما همين 
 )h(كه پا به خانه گذاشت، با ناراحتی بازگشت و به مسجد رفت. فاطمه
متوجه ناراحتی پدرش شد. تمام آنچه را كه برای زينت خود، بّچه ها و 
به  پيام داد  و  پدر فرستاد  برای  را  بود، در آورد و همه  تهيّه كرده  اتاق 
هر كسی كه صالح می داند، در راه خداوند بدهد. اسباب و وسايل را 
كه به دستش رساندند، سه مرتبه فرمود: »فداها أبوها؛ پدرش فدايش باد! 
دنيا از برای محّمد و اهل بيتش نخواهد بود و چنانچه دنيا به اندازه بال 
نمی شدند.«                                                    بهره مند  كافران  را  آن  از  ذّره ای  می داشت،  ارزش  پشه ای 

)بحاراالنوار؛ ج 43، ص20، ح 7(
پارة وجود من

رسول خدا)d( سؤال كرد: »چه چيزی برای بانوان بهتر است؟« كسی 
كرد.  سؤال  او  از  و  رفت   )h(فاطمه پيش   )j(علی نداشت.  پاسخی 
فاطمه)h( گفت: »برای آنان اين بهتر است كه نه آنها مردان بيگانه را ببينند 


